Mezinárodní akademie Kids Globe
Shrnutí
Vzdělání je základ vývoje člověka. Na začátku 21. století stojí svět před
velkým úkolem. Změnily se rámcové podmínky, vzdělání musí být nově
definováno.
Veřejně prospěšná organizace Kids Globe chce objevovat a experimentálně
realizovat nové cesty ke vzdělání. A to na určitém, již zvoleném místě. Jeho
cílem je Mezinárodní akademie Kids Globe, kde se bude střetávat teorie
s praxí na vysoké úrovni.
Ve středu zájmu naší práce je dítě jako jednotlivec, podpora jeho skutečného
potenciálu. Za účelem vytvoření funkční vzdělávací sítě, zveme ke spolupráci
různá vzdělávací zařízení. Z principu při tom neupřednostňujeme žádnou již
zaběhnutou pedagogickou metodu či směr. Zveme mezinárodně žáky ze
všech škol, státních i soukromých, zveme učně či studenty vysoce nadané,
abychom zkoumali jejich specifika a z nich laboratorně vyvozovali ony nové
cesty učení.
Aby bylo dosahováno úspěchů ve vzdělání, musí hrát praxe důležitou roli
v učebních procesech. Často bývá podceňována. Kids Globe chce ukázat, jak
může být do inovativního vzdělávání integrována.

Brzy má Kids Globe k dispozici rozsáhlou lokalitu u Grabowského jezera v
Oranienburku, která vyhovuje vysokým nárokům. Památkově chráněná
bývalá plicní klinika je souhrou vysoce estetické kvality v krajinně
privilegované poloze s přímým přístupem k jezeru, připojením na OderskoHavlův kanál a braniburské pastviny a lesy.V těsné blízkosti se nachází
památník koncentračního tábora Sachsenhausen a i do hlavního města
Berlína není daleko.
U Grabowskéhojezera jsou nadmíru vyhovující podmínky nejen pro zařízení
dílen, laboratoří, studií a aterliérů, ale také pěstování ovoce, zeleniny a
chovu zvířat.
•
•

Společně s mezinároními odborníky neustále vyvíjíme naší koncepci.
Sázíme na společné působení více generací a oboustranné učení
jednoho od druhého.

•

Zveme rodiče, aby se se svými dětmi podíleli na budování akademie
Kids Globe.
Podporujeme umělce, řemeslníky a předávání jejich znalostí a
dovedností .
Těšíme se jakéholiv podpory od soukromého podnikání.
Zveme veřejnost, která se zajímá, aby si vytvořila sama obraz o naší
práci.

•
•
•

Zakladem hospodaření jsou mimo jiné příspěvková členství u Kids Globe.
Naším velkým cílem je získat 100 000 členů.
Při budování Mezinárodní akademie Kids Globe si bereme za příklad samotné
děti. Začneme jako malí a budeme postupně růst a rozšiřovat se.
Patronát nad projektem Kids Globe převzal bývalý německý spolkový
prezident Prof. Roman Herzog.

